
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 21, 80, fax. 85 674 37 46,  

www.hajnowka.pl, e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

Hajnówka, dnia 16.08.2016 r.
BRM.0003.5.2016
                   
     

Sz. P.

Bogusław Szczepan Łabędzki
Radny 
Rady Miasta Hajnówka

17 - 200 Hajnówka

Odpowiadając  na  wnioski  zgłoszone  na  XVIII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka  w  dniu
27 czerwca 2016 r. dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce uprzejmie informuję, jak
niżej.

1. Majątek  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Hajnówce  na  dzień  1  sierpnia  2016  roku
stanowi wartość: 1.056.318,09 zł, w tym:
- księgozbiór i zbiory specjalne – 714.669,85 zł
- środki trwałe - sprzęt komputerowy( komputery, serwer, laptopy, drukarki, skanery) –
220.030,99 zł
- środki trwałe - wyposażenie biblioteki: meble – 121.617,25 zł.

2. Wydatki  związane  z  przyjęciem zadań  dotyczą  w szczególności  realizacji  porozumienia
i kształtują się, jak niżej:
1) zakup materiałów bibliotecznych:  2.000,00 zł, celem realizacji  zadania:  gromadzenie,
opracowywanie  i  udostępnianie  materiałów  bibliotecznych  służących  obsłudze  potrzeb
informacyjnych,  edukacyjnych  i  samokształceniowych,  zwłaszcza  dotyczących  wiedzy o
własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
2) zakup urządzeń i pomocy metodycznych: 1.000,00 zł – w związku z pełnieniem funkcji
ośrodka  informacji  biblioteczno–bibliograficznego  (organizowanie  obiegu  wypożyczeń
międzybibliotecznych,  sporządzanie  i  rozpowszechnianie  informacji  bibliograficznych  i
dokumentacyjnych oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym);
3) szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy: 4.000,00 zł, celem realizacji zadania -
udzielania  bibliotekom gminnym z terenu powiatu hajnowskiego pomocy instrukcyjno –
metodycznej  i  szkoleniowej  oraz  sprawowania  nadzoru  merytorycznego  w  zakresie
realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 w/w ustawy;
4) 1.000,00 zł na organizację konkursów i spotkań autorskich  służących obsłudze potrzeb
informacyjnych,  edukacyjnych  i  samokształceniowych,  zwłaszcza  dotyczących  wiedzy o
własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

Jednocześnie informuję, że Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce  wchodzi w skład
ogólnokrajowej  sieci  bibliotecznej  i  jest  pod  nadzorem  merytorycznym  Książnicy
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Podlaskiej, a bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Hajnówka.
Fakt przyjęcia zadań biblioteki powiatowej niczego w tej kwestii nie zmieni. 
Obecnie,  zgodnie  ze  statutem  biblioteki,  obszarem  jej  działania  jest  teren  Gminy
Miejskiej  Hajnówka  (statut  zostanie  zmieniony  we  własnym  zakresie).  W  efekcie
mieszkańcy  powiatu  korzystając  z  biblioteki  są  zobowiązani  płacić  kaucję  za
wypożyczenie książek (podwójną wartość ceny książki), która jest zwracana w chwili
zwrotu  książek.  Stanowi  to  kłopotliwe  sytuacje  zarówno  dla  bibliotekarzy  jak  i
czytelników, powodując ich zniechęcenie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Ponadto,  w  związku  z  realizowanym  projektem  „Aranżacja  i  wyposażenie  MBP  w
Hajnówce” w ramach wieloletniego programu MKiDN Biblioteka+, zostały podpisane
zobowiązania  realizacji  określonych  wymagalnych  wskaźników  ilustrujących  stan
czytelnictwa i  działalności  biblioteki,  której  celem jest  rozwój czytelnictwa.  Program
służy radykalnej poprawie stanu bibliotek publicznych w Polsce, a jego strategicznym
celem jest  wzmocnienie potencjału,  podniesienie standardu i  roli  gminnych bibliotek
publicznych,  przekształcenie  biblioteki  w nowoczesne  centrum dostępu do  wiedzy  i
kultury.  Udostępnienie  zbiorów  mieszkańcom  powiatu,  w  ramach  podpisanego
porozumienia, przyczyni się do podniesienia wymagalnych projektem wskaźników.

3. Z uwagi, że Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce tylko przejmuje zadania biblioteki
powiatowej (nie jest to tożsame z łączeniem instytucji) nie ma więc konfliktu w kwestii
zatrudnienia  dyrektora  i  nie  jest  wymagany  6  miesięczny  okres  ogłaszania  takiego
zamiaru. Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania jest zawarte pomiędzy
jednostkami  samorządu  terytorialnego  tj.  powiatu  i  gminy,  które  są  organizatorami
bibliotek.
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